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Θέμα: Αναφορά 1288/2007, του Petr Kuty, τσεχικής ιθαγένειας, σχετικά με την άρνηση 
των γερμανικών αρχών να αναγνωρίσουν την ιδιότητά του ως ιατρού

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι ιατρός επί 17 χρόνια και εργάζεται στη Γερμανία ως ιατρός με καθεστώς 
έμμισθης απασχόλησης. Τώρα επιθυμεί να εργασθεί ως εφημερεύων ιδιώτης ιατρός, να 
αντικαθιστά συναδέλφους τα σαββατοκύριακα και να εκτελεί εφημερίες. Για να το επιτύχει, 
χρειάζεται επίσημη αναγνώριση της ιδιότητάς του από τις γερμανικές αρχές. Ωστόσο, η 
κυβέρνηση της Άνω Βαυαρίας του αρνήθηκε αυτήν την αναγνώριση. Για να λάβει 
αναγνώριση, πρέπει να αποδείξει ότι κατά τα τελευταία πέντε χρόνια εργάσθηκε επί 
τουλάχιστον τρία χρόνια ως ιατρός στην Τσεχική Δημοκρατία. Δεδομένου ότι εδώ και επτά 
χρόνια ζει και εργάζεται ως ιατρός στη Γερμανία, αυτό είναι ασφαλώς αδύνατο. Ο ίδιος 
θεωρεί ότι τα δικαιώματά του ως ευρωπαίου πολίτη έχουν περιορισθεί σε σημαντικό βαθμό.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Απριλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Ο αναφέρων είναι κάτοχος τσεχικού πτυχίου βασικής ιατρικής και πρωτοβάθμιου πτυχίου
γενικής ιατρικής (1993) και έχει μετακομίσει στη Γερμανία, όπου έχει αναλάβει ιατρικές 
δραστηριότητες υπό επιτήρηση. Ο αναφέρων τώρα επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμά του ως
εφημερεύων ιδιώτης ιατρός στη Γερμανία και έχει υποβάλει αίτηση αναγνώρισης (στη
Γερμανία αποκαλείται «έγκριση») του τσεχικού ιατρικού του πτυχίου. Οι γερμανικές αρχές
στη Βαυαρία έχουν αρνηθεί το αίτημά του για αυτόματη αναγνώριση (το οποίο κατατέθηκε
με «εσπευσμένη διαδικασία»), εφόσον οι προϋποθέσεις ενέργειας με εσπευσμένη διαδικασία 
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δεν πληρούνταν και εφόσον ο αναφέρων δεν προσκόμισε πιστοποιητικό κεκτημένων 
δικαιωμάτων το οποίο να αποδεικνύει ότι ασκούσε δραστηριότητες ιατρού επί τουλάχιστον 
τρία έτη κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών πριν από τη χορήγηση του
πιστοποιητικού.

Η Επιτροπή γνωρίζει την υπόθεση του αναφέροντος· τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους
ζητήθηκε η συμβουλή της από τον δικηγόρο του αναφέροντος, τον οποίο και ενημέρωσε
μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 6 Ιουλίου 2007 για ποιους λόγους ο 
αναφέρων δεν μπορεί να απολαύει αυτόματης αναγνώρισης του τσεχικού πτυχίου του με
βάση τα κεκτημένα δικαιώματα. Το γεγονός ότι ο αναφέρων έχει ασκήσει το ιατρικό
επάγγελμα υπό επιτήρηση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για την εφαρμογή της διάταξης των
κεκτημένων δικαιωμάτων, σύμφωνα με την οποία ο αναφέρων θα μπορούσε να λάβει 
αυτόματη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του, καθώς από το άρθρο 23 της 
οδηγίας 2005/36/ΕΚ1 απαιτείται το ενδιαφερόμενο άτομο να έχει αναλάβει πράγματι και 
νομίμως (χωρίς επιτήρηση) τις συγκεκριμένες δραστηριότητες επί τουλάχιστον τρία συναπτά 
έτη κατά τη διάρκεια πέντε ετών πριν από τη χορήγηση του πιστοποιητικού.

Η Επιτροπή είχε επίσης ενημερώσει τον δικηγόρο του αναφέροντος ότι θα μπορούσε στην 
τρέχουσα φάση να επιτευχθεί αναγνώριση με βάση το άρθρο 43 της Συνθήκης και την
επακόλουθη νομολογία, που θα επέτρεπε στις γερμανικές αρμόδιες αρχές να συγκρίνουν την
εκπαίδευση του αναφέροντος με τις γερμανικές απαιτήσεις εκπαίδευσης για τους γενικούς
ιατρούς. Επίσης, η Επιτροπή ενημέρωσε τον δικηγόρο του αναφέροντος ότι από την 20ή
Οκτωβρίου 2007 και μετά, σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, ο αναφέρων
θα επωφελούνταν της αναγνώρισης δυνάμει του γενικού συστήματος και συνεπώς θα
επωφελούνταν των διαδικαστικών εγγυήσεων αυτής της οδηγίας και του γεγονότος ότι
αντισταθμιστικά μέτρα θα μπορούσαν να επιβληθούν σε αυτόν μόνο στην περίπτωση 
ουσιαστικών διαφορών.

Η μόνη λύση για τον αναφέροντα είναι να υποβάλει νέα αίτηση για αναγνώριση των
επαγγελματικών του προσόντων με βάση το άρθρο 10 της οδηγίας 2005/35/ΕΚ. Σε
περίπτωση που ο αναφέρων αντιμετωπίσει προβλήματα, η Επιτροπή θα είναι βεβαίως
πρόθυμη να τον υποστηρίξει απέναντι στις γερμανικές αρχές.

                                               
1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά µε την αναγνώριση των 

επαγγελματικών προσόντων, ΕΕ L 255 της 30.9.2005.
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